
Trampolina R79 
 

Instrukcja montażu, konserwacja i użytkowanie trampoliiny oraz siatki zabezpieczającej 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ważna informacja: Przed instalacją i użyciem trampoliny i siatki ochronnej proszę dokładnie 

przeczytać poniższą instrukcję. 

 
Nie zaleca się korzystania z trampoliny przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie      i również 

gdziekolwiek wewnątrz siatki ochronnej. W wypadku wykorzystania trampoliny przez więcej niż jedną 

osobę w tym samym czasie może dojść do poważnych obrażeń.  

 
Nie zaleca się wykonawania salt. Podczas lądowania na głowie lub karku może dojść do poważnego 

obrażenia, paraliżu czy nawet śmierci, i to również w wypadku lądowania            w środku trampoliny.  

 
Utrzymuj twarz w bezpiecznej odległości od naprężonych  prętów sprężających i prętów trzymających 

siatkę ochronną, przede wszytkim podczas montażu i demontażu trampoliny       i siatki ochronnej.  

 
Nie staraj się rozłożyć pręt/drąg trzymający siatkę ochronną w miejscu złącza na pręcie/drągu w 

czasie, kiedy pręt jest zainstalowany na trampolinie i jest pod naciskiem.  

 
Nie dotykaj pręta i nie wkładaj palców między pręty w czasie, kiedy inna osoba skacze na trampolinie. 

 

 

Zalecana maksymalna waga użytkownika/skakającego: 100kg 



Trampolina była zaprojektowana i skonstruowana tak, by była optymalnie wykorzystywana przez 

większość zdrowych dzieci i dorosłych. Osoby o takiej wadze lub zbliżonej do tej granicy wagowej 

powinne być szczególnie ostrożne podczas skoków na trampolinie, by nie doszło do kontaktu z ziemią 

pod trampoliną przez wygięcie maty do skakania lub siatki ochronnej, które mogło by spowodować 

poranienie. Model został przetestowany przez obciążenie statyczne do 500 kg przez użycie 

metodologii opisanej w dyrektywie BS EN 13219-2001. 

 

 

Zalecenia dla stabilności trampoliny 

Siatka ochronna FlexiNet™chwyta i chroni użytkownika przed uderzeniami, które mogły by nastąpić w 

wypadku niechcianego opuszczenia powierzchni do skakania. Gwałtowne               i szybkie uderzenie 

w siatkę ochronną FlexiNet™ przez osobę zbliżoną do zalecanej granicy wagowej mogło by 

spowodować przewrócenie lub wywrócenie trampoliny ze swej podstawy. 

W celu zwiększenia stabilności podczas używania, szczególnie dla użytkowników zbliżonych do 
wagi 100 kg, zalecamy użycia dostarczonych worków z piaskiem (tak, jak opisano w instrukcji 
montażu). Worki z piaskiem również pomagają trzymać trampolinę na miejscu podczas silnego          
i porywistego wiatru. 

 
Ważne informacje: 

 
1. Jeżeli nie jesteś doświadczonym skoczkiem na trampolinie, nie próbuj salt. Podczas lądowania 

na głowie lub karku może dojść do poważnego obrażenia, paraliżu czy nawet śmierci, i to 
również w wypadku lądowania w środku trampoliny. 

2. Podczas skakania zawsze tylko jedna osoba na trampolinie – więcej osób podwyższa ryzyko 
ważnego obrażenia! 

3. Dzieci powinny używać trampoliny tylko pod nadzorem osoby dorosłej, która stosuje zasady 
bezpiecznego używania i jest zaznajomiona z instrukcją obsługi. 

4. Nie wolno przekraczać limitów wagowych zalecanych przez producenta. 
5. Trampoliny wyższe niż 51 cm nie są odpowiednie dla dzieci w wieku do 6-ciu lat. 
6. Przed każdym użyciem skontroluj trampolinę i siatkę ochronną, i upewnij się, czy wszystkie 

części są odpowiednio i bezpiecznie umiejscowione. Natychmiast wymień wszystkie wadliwe 
lub brakujące części. 

7. Do wchodzenia i wychodzenia z trampoliny użyj drzwiczek w siatce ochronnej. Podczas 
wchodzenia i wychodzenia bądź szczególnie ostrożny – wskakiwać na trampolinę                        
i wyskakiwać z trampoliny na ziem jest niebezpieczne. Nie używaj trampoliny jako odskoczni 
na inne rzeczy/przedmioty. 

8. Nie skacz na trampolinę z innych przedmiotów, ścian, domów, tarasów i wyższych 
powierzchni. 

9. Nie próbuj przeskakiwać siatkę ochronną lub do niej (na nią) skakać umyślnie. 
10. Skacz w środku trampoliny. 
11. Skakanie zatrzymasz przez zginanie kolan w chwili, kiedy stopy dotkną maty. Tę umiejętność 

przećwicz sobie zanim wykonasz następne skoki i ćwiczenia. 
12. Naucz się dobrze podstawowych skoków i pozycji ciała zanim będziesz próbował 

zaawansowanych skoków, umiejętności i ćwiczeń. 
13. Unikaj bardzo wysokich skoków i nadmiernie długiego skakania. Skacz nisko do chwili, zanim 

uzyskasz dobrą kontrolę skoków i nauczysz się lądowania w środku maty. Skacz tak, byś 
zawsze panował nad skakaniem. Kotrolowane skakanie jest ważniejsze niż wysokość skoku. 



14. Podczas skakania trzymaj głowę prosto a oczy skieruj na skraj trampoliny. To pomoże ci 
kontrolować i panować nad skakaniem. 

15. Nie skacz, jeżeli jesteś zmęczony. Skacz zawsze w krótkich odstępach. 
16. Skacz tylko na suchej i czystej macie. Nie skacz podczas silnego i porywistego wiatru. 
17. Zabroń dostępu dzieciom i wszystkim osobom pod trampolinę. 
18. Zabroń dzieciom dostępu do trampoliny w czasie, kiedy na trampolinie skacze inna osoba – 

obwód i krawędź trampoliny może kiedykolwiek i gwałtownie wygiąć się na zewnątrz. 
Niebezpieczeństwo obrażenia grozi też w przypadku, że skaczący wyląduje blisko lub na 
brzegu trampoliny. 

19. Nie używaj trampoliny pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków. 

20. Usuń z okolic trampoliny wszystkie przedmioty, które mogą jakkolwiek przeszkadzać 
skaczącemu podczas skakania. 

21. W czasie, kiedy trampolina nie jest używana, zabezpiecz trampolinę i siatkę ochronną przed 
niedozwolonym użyciem. Jeżeli używasz schodów do wchodzenia na trampolinę, usuń je, 
żeby zapobiec niedozwolonemu wchodzeniu dzieci poniżej 6-ciu lat. 

22. Używaj trampoliny tylko wtedy, jeżeli siatka ochronna nie jest uszkodzona a wszystkie drążki i 
pręty, trzymające siatkę i matę, są odpowienio i bezpiecznie umocowane. 

23. Nie próbuj się dobrowolnie odbijać od siatki ochronnej ani skakać w nią. Nie zawieszaj się na 
siatce ochronnej, nie wspinaj się po niej i nie udzerzaj w nią. Siatkę ochronną nie staraj się 
odciąć i nie próbuj ją podczołgać lub przeskoczyć. 

24. Podczas skakania miej ubranie, które nie posiada ściągających sznurków, haczyków i pętli, lub 
czegokolwiek, co by mogło się podczas skakania gdzieś zaciąć i spowodować uduszenie lub 
inne zranienie. 

25. Nie montuj niczego na siatkę ochronną, jeżeli nie było to zatwierdzone przez producenta i 
jeżeli nie jest to częścią składową siatki ochronnej. 

26. Dla informacji dotyczących skakania na trampolinie i z tym połączonych umiejętności zawsze 
kontaktuj się tylko z certyfikowanym instruktorem/trampolinistą. 

27. Przeczytaj całą instrukcję, zanim rozpoczniesz używanie trampoliny i siatki ochronnej. Ważne 
informacje i instrukcja dotycząca konserwacji i używania trampoliny są dołączone, żeby było 
umożliwione bezpieczne, przyjemne i zabawne użytkowanie. 

28. Trampoliny Springfree mają wśród trampolin największy stosunek między wagą i 
powierzchnią, jednak ekstremalne warunki pogodowe z ekstremalnie mocnym i porywistym 
wiatrem mogą trampolinę dźwignąć i ewentualnie wywrócić. Właściciele trampoliny, którzy 
mają trampolinę zainstalowaną w miejscu, gdzie zagraża częsty i mocny wiatr, powinni 
rozważyć umocowanie nóg trampoliny. 

29. Z powodu bezpieczeństwa naszych klientów zalecamy również regularnie odwiedzać naszą 
stronę internetową w celu ewentualnych ważnych komunikatów do klientów. 

30. Dla jakichkolwiek dalszych informacji dotyczących trampolin skontaktuj się z producentem. 
 
Trampoliny Springfree™ i siatka ochronna FlexiNet™ są chronione licznymi patentami 

międzynarodowymi (udzielonymi i czekającymi na przyznanie) i chronionym i rejestrowanym 

designem: US patent 6319174; New Zealand patent 513331; China Patent ZL02825390.6; European 

registered design 000126602-0001; Australian registered design 311568-75; other international 

patents pending. 



ZANIM ZACZNIESZ ... 

 

Dziękujemy za zakup trampoliny Springfree. 

 

Przed instalacją i użyciem trampoliny proszę przeczytać całą instrukcję i upewnić się, że         w pełni 

zrozumiałeś wszystkie instrukcje, zalecenia i osrzeżenia. Z powodu bezpieczeństwa naszych klientów 

również zalecamy w regularnych odstępach odwiedzać naszą stronę internetową w celu 

ewentualnych ważnych komunikatów dla naszych klientów. 

 

Umiejscowienie i montaż trampoliny z siatką ochronną 

 

1. Wymagana jest odpowiednia przestrzeń ponad trampoliną. Minimalna zalecana przestrzeń 

jest 7. 32 m od ziemi. Upewnij się, by w przestrzeni ponad trampoliną nie znajdowały się 

druty, gałęzie i inne rzeczy oraz przedmioty, które mogą być podczas używania trampoliny 

jakkolwiek niebezpieczne. 

2. Niezbędna jest również wystarczająca przestrzeń wokół całej trampoliny. Nie umieszczaj 

trampoliny obok ściany, płotu i innych twardych powierzchni i przedmiotów, oraz blisko 

innych miejsc, gdzie bawią się dzieci. Zadbaj o to, by przestrzeń wokół trampoliny była stale 

wolna. 

3. Umieść trampolinę z siatką ochronną na powierzchni poziomej. 

4. Używaj trampoliny z siatką ochronną na dobrze oświetlonych miejscach. Może być 

wymagane sztuczne oświetlenie w wypadku użycia w zadaszonych lub źle oświetlonych 

przestrzeniach. 

5. Zabezpiecz trampolinę przed niechcianym i niedozwolonym użyciem lub użyciem bez nadzoru 

osoby dorosłej. 

6. Usuń wszystkie przedmioty z przestrzeni pod trampoliną. 

7. Nie staraj się używać trampoliny z siatką ochronną do chwili, zanim będzie kompletnie 

złożona. 

8. Właściciele trampoliny i osoby nadzorujące jej używanie są odpowiedzialne za to, że wszyscy, 

którzy będą korzystali z trampoliny, będą zaznajomieni z niniejszą instrukcją. 

 

Siatka ochronna jest przeznaczona tylko do użycia z konkretną trampoliną. 



Instrukcja konserwacji 

 

Trampolinę i siatkę ochronną skontroluj przed każdym użyciem i wymień wszystkie wadliwe lub 

brakujące części. Możliwe niebezpieczeństwo może zagrażać przy następujących okolicznościach:  

 

1. Jakiekolwiek dziury, rozdarcia, przekłucia na macie, brzegu maty lub siatce ochronnej  

2. Uszkodzone szwy wokół maty, brzegu maty lub siatce ochronnej 

3. Złamane, brakujące lub jakkolwiek uszkodzone sprężyny lub pręty nieumocowane       i 

odłączone od brzegu maty 

4. Wygięta lub złamana rama i jakiekolwiek ostre występy na ramie  

5. Niewygięta mata, niewygięta siatka ochronna, nieodpowiednio lub niewystarczająco 

umocowana mata lub siatka ochronna 

6. Niewystarczająco wsunięte pręty sprężające lub niezaciśnięte przeguby między prętami i 

brzegiem maty 

7. Brakujące, uszkodzone lub zużyte plastikowe łoża przegubów na brzegu trampoliny (jeżeli 

łoża przegubów są uszkodzone lub zużyte, może dojść do uwolnienia                 i wyskoczenia 

prętu sprężającego i następnie do obrażenia. Regularnie sprawdzaj złącza przegubowe i 

zadbaj o to, by twoja twarz była w bezpiecznej odległości od naprężonych prętów 

sprężynowych. Upewnij się, że zapadka trzymająca sworzeń kulowy weszła odpowiednio. 

Wymień wszystkie uszkodzone części.)  

8. Nieodpowiednio złożone, złamane lub brakujące pręty trzymające siatkę ochronną  

9. Pręty trzymające siatkę ochronną nie są wystarczająco wsunięte do obudowy na siatce 

ochronnej 

10. Brakujące "C-zapadki", zabezpieczające pręty siatki ochronnej na ramie  

 

Miękki/elastyczny brzeg trampoliny Springfree jest zaprojektowany dla obniżenia ryzyka obrażenia. 

Nie jest jednak zaprojektowany i skonstruowany do celowego, trwałego i gwałtownego skakania na 

tym brzegu. Nie skacz więc celowo na brzegu trampoliny.  

 

Jest prawdopodobne, że w przeciągu ciągłego umiejscowienia trampoliny na przestrzeniach 

zewnętrznych na trampolinie będzie osadzał się kurz i inne nieczystości, łącznie z różnymi mechami i 

porostami, a również owady i pajęczyny. 

 



1. Do czyszczenia trampoliny nie używaj żadnego rodzaju domowych ani przemysłowych 

środków czyszczących – używanie tych środków może prowadzić do degradacji komponetów 

trampoliny i również negatywnego rozpatrzenia ewentualnej reklamacji produktów. 

2. Do czyszczenia trampoliny można użyć delikatnego roztworu mydła, bez chemicznych i 

toksycznych pierwiastków – po omyciu trampoliny takim roztworem i miękką szczotką lub 

szmatką trzeba trampolinę wystarczająco spłukać wodą. 



Konserwacja zimą 

 

Klienci, którzy żyją w krajach z chłodniejszym klimatem, często pytają, jak powinni się o trampolinę 

zatroszczyć zimą. Szczerze mówiąc, nie ma żadnych specjalnych wskazówek do konserwacji zimą – 

tylko w wypadku, że na trampolinie nagromadziła się większa ilość śniegu, to trzeba ten śnieg usunąć. 

Do usuwania śniegu z trampoliny nie używaj łopaty (ani innych metalowych narzędzi) – mogło by 

dojść do uszkodzenia maty i siatki ochronnej.  

Trampolina Springfree jest skonstruowana z części i komponentów dla każdej pogody, łącznie z 

nierdzewnymi prętami laminatowymi i UV-resistant polipropylenową matą i siatką ochronną. 

Również zależy, w którym kraju i klimacie żyjesz – z trampoliny Springfree możesz korzystać przez 

cały rok. 

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na trampolinie i zapobieganie urazom  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA I NADZORU TRAMPOLINY 

1. Zapewnij nadzór dla wszystkich skaczących niezależnie od ich wieku i poziomu umiejętności.  

2. Zrozum wszystkie zasady, ostrzeżenia i informacje z tej instrukcji i zapewnij, by wszystkie te 

zasady i instrukcje były dotrzymywane. 

3. Przekonaj się o umiejętnościach i zdolnościach skaczących, według potrzeby podaj instrukcję 

do podstawowych skoków i zapewnij, by wszyscy użytkownicy zrozumieli i dotrzymywali 

zasad bezpiecznego skakania i użytkowania trampoliny. 

4. Zapewnij, by nie dochodziło do skakania bez nadzoru.  

5. Trzymaj dzieci w bezpiecznej odległości od trampoliny, kiedy trampolina jest używana przez 

inną osobę. 

6. Nie pozwól dzieciom ani innym osobom dostępu pod trampolinę. 

7. Zapewnij, by na trampolinie była zawsze tylko jedna osoba.  
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA I OSOBY SKACZĄCEJ 

1. Podczas wchodzenia na trampolinę i wychodzenia z trampoliny bądź szczególnie ostrożny – 

wyskakiwać na trampolinę i zeskakiwać z trampoliny na ziem jest niebezpieczne. 

2. Zacznij skakać w środku trampoliny niskimi i kontrolowanymi skokami.  

3. Przed skakaniem rozgimnastykuj się, zagrzej mięśnie a i zwiększ przepływ krwi, co zwiększy 

twoją fleksybilność, ruch stawu i zmniejszy ryzyko obrażenia. 

4. Naucz się podstawowych umiejętności – jak zatrzymać skakanie i podstawowy skok prosty. 

5. Dotrzymuj wszystkich zasad bezpiecznego skakania. Przede wszystkim nie próbuj salt i 

trzymaj się zasady tylko jednej osoby na trampolinie.  

6. Zapewnij, by przy trampolinie znajdował się nadzór. 

Dla dalszych informacji lub zaawansowanych materiałów instruktażowych skontaktuj się z 

certyfikowanym instruktorem/ trampolinistą. 

 

 



 
 



Instrukcja montażu 

 
Krok 1: Przegląd instalacji 

Wideo 

Przygotowania do montażu 

Zobacz wszystkie części trampoliny 

Tip – Połóż trampolina na równym podłożu 

Upewnij się, że wszystkie elementy widoczne na zdjęciu są obecne w Twoim pudełku. Jeśli jedeny z 

elementów brakuje, prosimy  skontaktować się z dostawcą. 

 

 

 

  Element sztuki   Element sztuki 

1 Pręty  72 6 Narzędzia  2 

2 Mata  1 7 Worki na piasek  4 

3 Siatka  1 8 Zapasowy śrub i nakrętka  1 

4 
Białe bezpieczniki (przyczepione do 
ramy) 12 9 

Zapasowy biały plastikowy 
bezpiecznik  3 

5 Czarne pręty (słupki do siatki ) 12 10     

 

Krok 2: Montaż ramy trampoliny 

Wideo 



Rozłożyć wszytkie części ramy, jak pokazano na rysunku. Żółte naklejki na ramie i nogach należy 

obŕocić do góry.  

 

 

 

  Díl Kusů   Díl Kusů 

1 Okrągłe części ramy  6 3 Słupki środkovwe  6 

2 Nogi 6 4 śruby i nakrętki  12 
 

Krok 3: Mocowanie nóg do ramy trampoliny  

Wideo 

Ostrzeżenie – mocować nogi do trampoliny za pomocą śrub i nakrętek. Nie przekręcić zbyt mocno 

Tip – Rama połączona z nogami może wyglądać luźna, ale po zamontowaniu maty cała rama 

zesztywnieje. 

Włóż środkowy słupek do nogi i potem wszystkie nogi po koleji wsuń do ramy (patrz na rysunek). Do 

tej czynności polecamy współpracę dwóch osób.  Jedna osoba trzyma ramę  w pozycji horyzontalnej a 

druga wsuwa nogi do ramy . Każdą nogę przymocuj do ramy za pomocą śrub i nakretek przed tem niż 

rozpoczniesz wsuwać następną nogę.  



 

Krok 4: instalacja maty 

Rozłóż matę  tak, że żółte krawędzie są obracane do góry, tak jak widzisz na rysunku. Upewnij się, że 

niebieskie etykiety na macie są dołączone do punktów tego samego  koloru  na ramie. 

  

 

Krok 5: Montaż siatki ochronnej 

Wideo 

Uwaga: Podczas wkładania białych prętów w oka dolnej krawędzi siatki ochronnej zaczyna się siatka 

naprężać. Bądź więc ostrożny i uważaj, aby nie pozwolić siatce zaczepić się  w dowolnym miejscu. 

Zaczepienie siatki o ramę trampoliny może  doprowadzić do uszkodzenia sieci.  

Znajdz otwór w sieci oznaczony niebieską etykietą i takim samym kolorem oznaczony otwór dla prętu 

w ramie trampoliny. Trzymając siatkę odpowiednio dołączoną do ramy ulokuj resztę siatki wewnątrz 

ramy tak samo jak widzisz na rysunku. Przesuń siatkę tak, żeby niebieska etykieta na siatce była 



odwrócona do ciebię i była  po lewej stronie niebieskiego punktu na ramie (patrz rysunek). Wsuń 

biały pręt w otwór w siatce i ramie,  oznaczony niebieskim kolorem. Stopniowo wsuń wszystkie pręty 

w odpowiednie otwory w siatce i ramie. Upewnij się, że wszystkie pręty są włożone do samego końca 

otworów w ramie trampoliny. 

  

Kroki 6, 7, a 8: Instalacja maty 

Wideo 

Ostrzeżenie –  Bądź ostrożny, gdy zaczepiasz pręty do maty. Pręt puść dopiero, jak jesteś pewien, że 

jest bezpiecznie zaczepiony w obudowie maty. Zachowaj bezpieczną odległość między głową i 

naprężonym prętem.  

1. Trzymaj pręt z dłońią skierowaną w górę. Stać z prawą stopą przed lewą stopą, ugnij kolana i 

drugą ręką mocno trzymaj matę obok plastikowej obudowy do pręta.  

 
2. Zginać rękę pod kątem prostym, wcisnąć łokciem w bok i przytrzymać biały pręt. 



 
3. Użyj masy swego ciała i wsuń biały pręt w plastikową obudowę  w dolnej części maty. Lewą 

ręką  podnosić matę do góry, aby ułatwić umieszczenie prętu w obudowę.  

 
4. Nacisk  ciałem (patrz zdjęcie) ułatwia montaż i demontaż prętów.  

 
 

Tip –  Jeśli masz problemy z zainstalowaniem prętów, wezwij do pomocy drugą osobę. Druga 

osoba stoi przeciw pierwszej osobie i pchnie z drugiej strony trampoliny. 

 
Wideo 

 

Uwaga – Sprawdź dopasowanie środkowych rurek u nóg , czy jest rama prawidłowo na nich 

osadzona.  

Zainstaluj pierwsze sześc białych prętów do maty w kolejności pokazanej na rysunku. 

Upewnij się, że kolorowe kropki na ramie odpowiadają kolorowym etykietam na macię. 



 
Uwaga - należy obchodzić się ostrożnie  naprężonymi prętami. Dopóki nie upewnisz się, że 

pręt jest bezpiecznie zamocowany. Podczas montażu zachowaj bezpieczną odległość między 

głową i prętami.  

Uwaga – Po umieszczeniu prętu w obudowie maty, poruszaj prętem by się upewnic, że jest 

on bezpiecznie umocowany.  

Stopniowo instaluj pręty do maty w lewo i prawo od punktów wyjścia, które są pokazane na 

rysunku  

Następnie postępuj zgodnie z kolejnością umieszczoną na zdjęciu. Jeden pręt z lewej, raz do 

prawej stopniowo od punktów początkowych. 

 
Krok 9 a 10: Podnoszenie sieci 

Wideo 



Uwaga - nie skakać na trampolinie, dopóki nie zostanie całkowicie zmontowana. Może to 

spowodować pęknięcie lub wysunięcie prętów. 

Uwaga - Podczas instalacji sieci i słupków siatki ochronnej  sprawdz, czy sieć nie jest 

zaczepiona do ramy lub śrub  - jeśli tak, to może się uszkodzić. 

Poruszaj się  od prawej do lewej i delikatnie przesuń siatkę w górę do końca białych prętów w 

kierunkui maty.  

Następnie delikatnie przeciągnąć siatkę przez krawędź powierzchni maty. 

Stopniowo przeciągnij resztę sieci. 

 
Wideo 

 

Uwaga - należy obchodzić się ostrożnie  naprężonymi prętami. Dopóki nie upewnisz się, że 

pręt jest bezpiecznie zamocowany. Podczas montażu zachowaj bezpieczną odległość między 

głową i prętami. 

Instaluj słupki siatki zabezpieczającej, jak pokazano na rysunku. 

 



 
Ostrzeżenie - Nie próbuj wyciągnąć słupki, jeśli są one wsunięte w ramię trampoliny (pod 

ciśnieniem). 

Włóż wszystkie pręty do obudowy w sieci. Upewnij się, że kulka na końcu słupka jest 

wsunięta do samego końca obudowy w sieci - poczujesz lekki opór, gdy wprowadza się przez 

zabezpieczenie w obudowię.  

Następnie włożyć dolny koniec prętu do otworu w ramię trampoliny. Po wprowadzeniu prętu 

do końca otworu poczujesz kliknięcie białego bezpiecznika.  

 
Krok 11: Zwiększenie stabilności trampoliny (opcjonalnie) 

 

Uwaga - Jeśli występują ekstremalne warunki pogodowe, trampolinę należy przenieść w 

bezpieczne miejsce lub rozłożyć. 

Wraz z trampoliną otrzymacie cztery worki do piasku, aby zwiększyć stabilność trampoliny.  

Wypełnij te worki mokrym lub suchym piaskem. 



Przełożyć górną część worka i położyć na nogach trampoliny.  

Dla jeszcze większej stabilności dostarcza firma Springfree specjalne kotwy. Wytrzymują siły 

około 900 N.  

 
Krok 12: Gratulacje, instalacja trampoliny Springfree gotowa! 

 


